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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan
‘GAÜN Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle
sizlerle. Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane (Kullanıcı adı)

Keyifli okumalar dileriz…
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Gaün Kalp-Damar Cerrahisinde Küçük 
Kesili Kalp Ameliyatları Dönemi

Personelden Haberler

“Multidisipliner ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Çalışıyoruz”
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“MULTİDİSİPLİNER VE 
BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA

ÇALIŞIYORUZ”

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman 
Başpınar ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

 Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? 
(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)
 Ben çocuk kardiyoloji uzmanıyım. 1969 yılında 
Tarsus’ta doğdum. Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde 
lise eğitimini aldım. Tıbbiye eğitimini ise İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudum. İhtisas 
olarak pediatri seçmeme rağmen beni çok tatmin etmemesi 
nedeniyle çocuk kardiyoloji yan dal uzmanlık seçiminin 
kendim için ne kadar isabetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk 
kardiyoloji bölümü daha çok pratiğe ve uygulamaya dayalı 
bir bölüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2003 yılından bu yana 
Gaziantep’te yaşamaktayım.
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Resmi olarak 
ise TUKMOS üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kalp 
Cerrahisi-İnvaziv Kardiyoloji Bilimsel Kurulu çalışma grubu 
üyeliğim mevcut. Alanım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
kuruluşlara da üyeliğim mevcuttur.

 Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak 
bölümümüzün çalışmalarını koordine ediyorum. Uluslararası 
ve ulusal yayınlar ile pratik uygulamalarımız ve 
çalışmalarımızın bilimsel yayın haline getirilmesi için 
çabalıyoruz. Benim 87 adet uluslararası ve 53 adet ulusal 

yayınım var. Elinizdeki bilimsel bulguyu yayın haline getirirken dahi birçok şey öğreniyorsunuz, bu nedenle yayın yapmaya çalışmak çok verimli 
bir süreç. Yayın yapmayı akademisyenliğin temel şartı olarak gördüğüm için hep daha çok nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarım 
kızacak belki ama yayın yapmayı doğum yapmaya benzetiyorum. Çok sancılı bir süreç ancak nihayetinde elinizde yeni bir yavrunuz oluyor. 
Akademik platformlarda şu ana kadar sözel bildiri sunumları hariç 56 toplantıda konuşmacı olarak yer aldım. Çalışmaktan gurur duyduğum 
üniversitemden de her seferinde slaytlarımda bahsettim. Bunun kendi çapımda üniversitemizin tanınırlığı sağlamak için önemli bir adım olduğunu 
düşündüm.

 GAÜN Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan 
nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?
 Ekibimiz ben, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç olarak 3 profesör öğretim üyesi ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Aydın Şahin’den oluşmaktadır. 
Ayrıca yan dal asistanımız Tuğba Temel bizimle birlikte çalışmaktadır. Çocuk kardiyoloji ekip olarak çalışılması gereken bir bilim dalıdır. Ekipte 
uyum olması, beraber çalışma isteminin olması önemlidir. Bu açıdan saygı değer ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Her yıl 10 bin üzeri 
ekokardiyografi ve 800 civarı kalp kateteri bölümümüzde yapılmaktadır. Bu işlem sayısı ve yapılan işlerin çeşit ve zorluk derecesi olarak 
bölümümüz ülkedeki saygın yerini korumaktadır. Her gün gelen tüm hastalara bölümümüzde poliklinik hizmeti, 2 ekokardiyografi ile eko 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kendimize ait önce monoplan yakın zamanda ise en gelişmiş model biplan anjiokardiyografi cihazı ile kalp 
kateteri işlemi yapılmaktadır. Girişimsel işlem yapılan hasta grubu; 800 gram prematür bebekten 23 yaşına gelmiş yetişkin hastaya kadar oldukça 
geniş bir aralıktadır. Bölümümüzde yurtdışındaki meslektaşlarımıza yönelik eğitim toplantıları yapılmış olup, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Lübnan, Bahreyn’den gelen doktorlara girişimsel kardiyolojiye ait toplantılar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde de kongre ve 

Bültenimizin bu ayki sayısında GAÜN Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı hekimlerinden Dr. Öğr. Üyesi Elzem Şen ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Dr. Öğr. Üyesi Elzem Şen, “Anestezi alanı, iş yükü ağır olan bir meslek grubunda bulunuyor. Çoğunlukla yüksek riskleri 

bulunan hastaların tedavilerini üstlendiğimiz için stresli bir çalışma alanı olarak nitelendirebiliriz. Kapalı alanda çalışmak 

da bu stres durumunu arttırabiliyor.  Kan yoluyla ve hava yolu ile bulaşan enfeksiyona açık (Covid virüsü, HIV, Hepatit. 

Tbc vs) bir meslek grubu olmamız kişisel koruyucu ekipmanların tedariki ve kullanımının önemini arttırmaktadır. Mesleği-

miz bir ekip işi olduğu için iletişim ve sosyal etkileşimin iyi olması gerekiyor. Sağduyulu, iletişime açık ve hastaların en 

fazla fayda göreceği şekilde en doğru kararları verebilmek için gayret ediyoruz” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Elzem Şen ile 
gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1976 yılında Tarsus’ta doğdum. Ortaokul ve lise eğitimimi Tarsus Amerikan 
Koleji’nde tamamladım. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1994-2000 yılları 
arasında tıp eğitimi aldım. Altı yıl pratisyen hekim olarak görev yaptıktan sonra 
Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda araştırma 
görevlisi olarak çalıştım. Mecburi hizmetimi Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hasta-
nesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi’nde yaptım. 
2014’ten bu yana Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktayım. 

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 

Alanım ile ilgili olarak kalp damar cerrahisi, böbrek nakil ameliyatları ve genel cerrahi bölümleri için anestezi uygulamaktayım. Bu 
bölümlerin anestezisi ile ilgili 2015 yılında Belçika’da Gent Üniversitesi’nde 3 ay gözlemci olarak bulundum. Kalp damar cerrahisinde; kalp 
kapak hastalıkları, çocuk konjenital kalp hastalıkları, aort ameliyatları ve varis hastaları için anestezi uygulamaktayım. Hastanemiz böbrek 
nakil ameliyatlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok ameliyat gerçekleştiren merkezlerden bir tanesi olmaktayız. Ben de nu 
merkezin anestezi uygulamalarında görev almaktayım. Genel cerrahi ile ilgili olarak tüm girişimlerde (laparoskopik girişimler, meme 
cerrahisi, tiroid cerrahisi, obesite cerrahisi, pankreas cerrahisi, kolon cerrahisi ve perianal amaliyatlarda) anestezi uygulamalarımız devam 
etmektedir. 

Anestezi uzmanı denildiğinde çoğu kişinin aklına hastanın ameliyat sırasında uyutulmasını, ağrı sızı çekmeden 
operasyon geçirmesini sağlayan bir uzman gelir. Bize anestezi hekimliğinden, anestezi hekimlerinin neler yaptığın-
dan bahsedebilir misiniz?

Anestezi uzman hekimleri genellikle 11 cerrahi branşla çalışmaktadır. Bu nedenle bütün bu branşları ilgilendiren tıbbi konularda detaylı 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Dediğiniz gibi anestezi deyince uyutmak ve uyuşturmak akla geliyor fakat ek olarak daha geniş 
kapsamlı işlemler yapıyoruz. Ameliyathanede adeta ev sahibi gibi olan anestezi hekimlerinin en önemli işlerinden biri organizasyondur. 
Büyük bir ekibin en önemli parçalarından biri olarak işlerin düzen içinde yürütülmesinde ciddi görevler almaktayız. Anestezi hekimleri 
sadece ameliyathane organizasyonu değil sayıca giderek artan ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında (endoskopi, anjio, EKT, vs) da 
görev almaktadır. Yoğun bakım ve ağrı yan dallarında da önemli hizmetler verilmektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi
Elzem ŞEN
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Anestezi uzmanlarının cerrahi müdahale geçire-
cek hastalarla ilgili izledikleri yollar nelerdir? Ne 
gibi görev, yetki ve sorumlulukları vardır? 

Hastalarımızı cerrahi müdahale için hazırlarken anestezi 
polikliniğinde tüm sistemlerini detaylı bir incelemeden 
geçiriyoruz ve hastanın uygulanacak girişimler açısından 
risk değerlendirmesini yapıyoruz.  Böylece anestezi öncesin-
de düzenlenmesi gereken durumları (şeker düzeyi, tansiyon 
değeri vs) ilgili bölümlere danışarak hazırlıyoruz ya da 
anestezi sırasında gerekli olabilecek tıbbi malzeme, ürün 
(kan ürünleri vs) ve ilaç hazırlığını tamamlamış oluyoruz. 
Hastanın anestezi öncesi yaşadığı korku ve endişeyi gider-
mek diğer bir görev alanımız olmaktadır. Ameliyat esnasın-
da hastanın uyutulmasından uyandırılmasına kadar olan 
süreçte tüm yaşamsal fonksiyonlarını yakın takip ederek 
ameliyatlarını en güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyo-
ruz. Uyandıktan sonra ise ağrılarını dindirmek ve kısa 
sürede normal hayatlarına dönecekleri şekilde servislerine 
ulaşmaları için takiplerimizi ve tedavilerimizi devam 
ettiriyoruz.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak gelişen 
bir meslek grubundasınız. Bu gelişmeleri yeterli 
buluyor musunuz?

Kliniğimizde anestezi ile ilgili teknolojik gelişmeleri 
büyük heyecanla takip ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında 
anestezi uygulamalarımızın daha güvenli, kolay ve faydalı 
olması için; videolaringoskop ile entübasyon, ultrasonografi 
ile sinir uyuşturma ve damar yolu girişimleri, transözefageal 
ekokardiyografi ile kardiyak anestezi takibi ve yeni teknolo-
jik anestezi cihazları ile genel anestezi uygulamalarını 
yapmaktayız. Teknoloji sürekli yenilenme durumunda olan 

bir kavramdır ve hayatın her alanında olduğu gibi aneste-
zi alanında da beklentilerimiz devam edecektir.

GAÜN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Anes-
teziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nı farklı 
kılan nedir?

GAÜN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1989 
yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. 
Lütfiye Pirbudak olup Prof. Dr. Sıtkı Göksu, Prof. Dr. Süley-
man Ganidağlı, Prof. Dr. Mehmet Cesur, Prof. Dr. Ayşe 
Mızrak Arslan, Doç. Dr. Rauf Gül, Dr. Öğr. Üyesi Berna Kaya 
Uğur ve Dr. Öğr. Üyesi Elzem Şen olmak üzere alanlarında 
deneyimli 8 kişilik bir öğretim üyesi ekibinden oluşmaktadır. 
Eğitimlerini sürdüren araştırma görevlisi doktorlar da 
ekibimiz içerisinde yer almaktadır. Anabilim dalımızda 
anestezi teknisyenleri ve teknikerleri de görev yapmaktadır. 
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi 1998’de çalışmaya başlamış-
tır. Algoloji Ünitesi 2000 yılından itibaren hizmet vermekte-
dir. Gün Hastanesi olarak adlandırılan birimde Günübirlik 
Anestezi ve Cerrahi Uygulamaları 2007’den beri devam 
etmektedir. Anestezi polikliniğimizde ameliyat öncesi hazır-
lık yapılmaktadır. Bir çok branş ile ilgili majör ve minör 
cerrahilerin uygulandığı 22 adet ameliyathane odası bulun-
maktadır. Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ile birlik-
te preoperatif ve postoperatif bakım ünitelerimizde takiple-
rimiz aktif olarak devam etmektedir.  GAÜN Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nı farklı kılan; ekip olarak 
multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla çalışıyor olmamız 
diyebilirim.
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Size göre Türkiye’de yeteri kadar Anestezi 
hekimi hizmet veriyor mu?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye’de 
2020 yılında yaklaşık 6500 anestezi uzmanı olduğunu ve 
hemen hemen dünya ortalamasına yakın olduğunu bildir-
miştir. ABD’de 30.060 anestezi uzmanı (1/1000), İngilte-
re’de 8.200 anestezi uzmanı (1.2/1000) ve Almanya’da 
22.000 anestezi uzmanı (2.6/1000) bulunmasına karşın 
ülkemizde 6500 anestezi uzmanı (0.7 /1000) bulunduğu 
ifade edilmiştir. Türkiye’nin her hastanesinde anestezi 
uzmanı bulunduğunu, bu uzmanların yaklaşık 1000 kadarı-
nın yoğun bakımlarda görev yaptıkları için göreceli olarak 
anestezi uzmanı sayısının halen tam doygunluğa ulaşmadığı 
vurgulanmıştır.

Mesleğiniz çok zorlu bir meslek. Kapalı bir 
ortamda günlerce çalışmaktasınız. Yapmış oldu-
ğunuz işlemler dolayısıyla enfeksiyona açık bir 
meslek grubusunuz. Mesleğinizin bu zorlukların-
dan bahseder misiniz?

Anestezi alanı, iş yükü ağır olan bir meslek grubunda 
bulunuyor. Çoğunlukla yüksek riskleri bulunan hastaların 
tedavilerini üstlendiğimiz için stresli bir çalışma alanı olarak 
nitelendirebiliriz. Kapalı alanda çalışmak da bu stres 
durumunu arttırabiliyor.  Kan yoluyla ve hava yolu ile 
bulaşan enfeksiyona açık (Covid virüsü, HIV, Hepatit. Tbc 
vs) bir meslek grubu olmamız kişisel koruyucu ekipmanların 
tedariki ve kullanımının önemini arttırmaktadır. Mesleğimiz 
bir ekip işi olduğu için iletişim ve sosyal etkileşimin iyi 
olması gerekiyor. Sağduyulu, iletişime açık ve hastaların en 

fazla fayda göreceği şekilde en doğru kararları verebilmek 
için gayret ediyoruz. 

Sizi çok etkileyen bir anınız var mı?

Anestezi alanında her gün birçok anı kalabiliyor. Beni 
derinden etkileyen bir anımdan bahsetmek istiyorum. Yoğun 
Bakım Ünitesinde çalıştığım bir dönemde savaşta yaralanmış 
olan sivil bir hastamızı ekip arkadaşlarımla tedavi ediyor-
duk. Ciddi beyin hasarı olduğu için ilgili bölümlerin hekim-
leri tarafından çok riskli olarak değerlendiriliyordu. Bilinci 
kapalı ve yapay solunum cihazına bağlıydı. Uzun süredir 
koma halindeydi ve uyarılara tepkisiz bir durumdaydı. 
Günlük rutin kontrollerini yaparken hastamın yanına yaklaş-
tım. ‘’Günaydın bugün nasılsınız? Beni duyabiliyor musu-
nuz? ‘’ diye hafifçe omuzuna dokunarak seslendim.  Hastam 
aniden gözlerini açtı ve ben bir anda şok yaşadım. Bir 
mucizeye tanık olmuştum. Her geçen gün iyileşmesi devam 
etti ve servise transfer ederek bir anestezi hekiminin yaşaya-
bileceği en güzel duyguyu yaşamıştım.

İleriye yönelik hedefleriniz, beklentileriniz 
nelerdir?

Yeni teknolojik gelişmelere dayalı, hasta güvenliğinin ve 
hizmet kalitesinin en yüksek olduğu ortamlarda çalışmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca Anestezi ve Reanimasyon eğitiminin en 
üst düzeyde yürütülmesini hayal ediyorum. GAÜN Anestezi 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın verdiği hizmetlerin 
öneminin daha iyi anlaşılmasını ve her açıdan desteklenme-
sini bekliyorum.

Röportaj: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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Gaziantep Üniversitesi Kalp- Damar Cerrahisi Anabilim Dalı yeni bir döneme 
girerek minimal invaziv (küçük kesi) kalp ameliyatlarına başladı.

GAÜN Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Celkan önderli-
ğinde Dr. Öğr. Üyesi Erhan Hafız ve Doç. Dr. Orhan Bozoğlan tarafından yapılan bu 
ameliyatlar sayesinde hastalar çok kısa sürede sağlığına kavuşuyor. 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle kalp ameliyatlarının küçük kesi yöntemi 
sayesinde konforlu bir şekilde yapılabildiğini aktaran GAÜN Kalp-Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Celkan , “Küçük kesi yöntemi hem işlem sırasın-
da hem de işlem sonrasında yaşam kalitesini artıran önemli avantajlar sağlamaktadır. 
Bu durum sol ve sağ göğüs meme altı hizasında 5-7 cm kesiyle sağlanmaktadır. Küçük 
kesi yöntemiyle kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişimi, koroner baypas cerrahi-
si, bazı kalp deliklerinin kapatılma ameliyatları yapılmaktadır” dedi. 

Prof. Dr. Adnan Celkan sözlerine “Küçük kesi yöntemi klasik açık kalp ameliyatları-
na göre daha avantajlı oluyor. Bu yöntemle göğüs ön duvarındaki kemik (iman tahta-
sı) kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunuyor. Kanama miktarı çok düşük 

olduğu için çoğunlukla kan transfüzyonu işlemine gerek kalmıyor. Ayrıca küçük kesi yöntemiyle müdahale ettiğimiz hastalarımızın iyileşme 
ve hastanede kalış süresi de kısalıyor” şeklinde devam etti. 

Küçük keside ameliyat sonrası sürecin açık ameliyatlara göre çok daha kolay geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Adnan Celkan, “Açık ameliyat 
sonrası hastalarımıza 1 ay yan dönerek yatmaması, ağır yük taşımaması gibi sınırlamalar koyuyoruz. Ancak mini torakotomi yani küçük kesi 
ameliyatlarında böyle kısıtlamalar koymuyoruz. Dolayısıyla hastalarımız çok daha erken sürede günlük hayatına dönüyor.  Hastanemizde 
minimal invaziv yöntemiyle işlemlerimizi yapmaya başladık. Gayet başarılı gidiyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Haber: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ

GAÜN Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Celkan 
önderliğinde Dr. Öğr. Üyesi Erhan Hafız ve Doç. Dr. Orhan Bozoğlan

tarafından yapılan bu ameliyatlar sayesinde hastalar çok kısa 
sürede sağlığına kavuşuyor.

GAÜN KALP-DAMAR CERRAHİSİNDE KÜÇÜK 
KESİLİ KALP AMELİYATLARI DÖNEMİ

Gaziantep Üniversitesi Kalp- Damar Cerrahisi Anabilim Dalı yeni bir 
döneme girerek minimal invaziv (küçük kesi) kalp ameliyatlarına başladı.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
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Gazi şehrimiz Antep’in kurtuluşunun 100. yılını yaşamanın 
onur ve gururu içinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere Gazi şehrimizin savunmasında gözünü kırpmadan her türlü 
zorluğa göğüs geren; kanlarını, canlarını bu topraklar için feda 
eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 

Prof. Dr. Belgin Alaşehirli
GAÜN Hastanesi Başhekimi

"25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden 
Kurtuluş Günü"nü

kutluyorum.

Tüm Gaziantepli hemşerilerimin
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PERSONELDEN HABERLER
Hastanemizin personeli Mustafa Yılmaz’ın bebeği dünya-

ya gelmiştir. YILMAZ çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Mustafa Gök’ün bebeği dünyaya 
gelmiştir. GÖK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

 
Hastanemizin personeli Mehmet Kaçar’ın bebeği dünya-

ya gelmiştir. KAÇAR çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Rıza Polat’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. POLAT çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Mustafa Bozkurt’un bebeği 
dünyaya gelmiştir. BOZKURT çiftini tebrik eder, personeli-
mize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk 
dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Yunus Özdemir’in bebeği dünya-
ya gelmiştir. ÖZDEMİR çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Cuma Ali İlik’in bebeği dünyaya 
gelmiştir. İLİK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

 
Hastanemizin personeli Mehmet Mağralı’nın bebeği 

dünyaya gelmiştir. MAĞRALI çiftini tebrik eder, personeli-
mize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk 
dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Bektaş Mehmet Ateş’in bebeği 
dünyaya gelmiştir. ATEŞ çiftini tebrik eder, personelimize 
ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Adem Özcan’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. ÖZCAN çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Ali Tanrıkulu’nun bebeği dünya-
ya gelmiştir. TANRIKULU çiftini tebrik eder, personelimize 
ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mustafa İma’nın bebeği dünyaya 
gelmiştir. İMA çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

 
Hastanemizin personeli Büşra Yılmaz’ın bebeği dünyaya 

gelmiştir. YILMAZ çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Merve Ateş’in bebeği dünyaya 
gelmiştir. ATEŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Neslihan Sariye Yıldırım dünya 
evine girmiştir. Neslihan Sariye Yıldırım ve eşini tebrik 
eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Doğan Bozdağ dünya evine 
girmiştir. Doğan Bozdağ ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Cebrail Durgut dünya evine 
girmiştir. Cebrail Durgut ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

GAÜN HASTANESİ AİLESİ
 


